
Annoncering på skærme på færgerne. 

 

Det er nu muligt at annoncere på skærmene på færgerne. 

 

Man kan annoncere både med enkeltbilleder, flere billeder der glider over i hinanden eller deciderede film, der 

udnytter skærmene optimalt og skaber mest interesse. 

 

Både billeder og film skal leve op til visse krav for at blive accepteret. 

 

Billeder skal afleveres i .png 24 i 1280 x 720 pixels 72 dpi  

(det lyder teknisk, men enhver fotograf ved, hvad det betyder, ellers spørg blot Bjørg på vores kontor) 

 

Film skal afleveres i rå format i 1920 x 1080 pixels eller 1280 x 720 pixels, 72 dpi . Vores tekniker komprimeret selv 

filmene, så de kører optimalt 

 

Der skal være en ren kant på 125 pixels, så tekst budskaber ikke bliver beskåret. 

 

Hvis man vil annoncere indgår man en kontrakt for minimum 6 måneder. Der vil være en merpris på annoncering i 

månederne juni, juli og august på 50 %. 

 

Hvis man annoncerer med billeder, så kan man købe minimum 10 sekunder, maksimum 30 sekunder. 

 

Hvis man annoncerer med film kan man som udgangspunkt købe minimum 30 sekunder, optimalt 2 minutter, 

maksimum 3 minutter. 

 

Prisen for annoncering afhænger af længde og periode. 

Her er nogle eksempler beregnet på annoncering et helt år: 

 

Billeder, 20 sekunder 

Start gebyr 3000 kroner     3000,00 

Afgift for hver 10 sekunder 500 kroner   1000,00 

Ekstra gebyr på 50 % for månederne juni, juli august    125,00 

I alt per år      4125,00  

Rabat på gebyr for medlemmer af T&E   2000,00 

I alt per år for medlemmer af T&E   2125,00 

 

Film, 1½  minut 

Start gebyr 3000 kroner    3000,00 

Afgift for første første 60 sekunder (6 x 500)  3000,00 

Afgift for efterfølgende 30 sekunder (3 x 300)    900,00 

Ekstra gebyr på 50%  for månederne juni, juli, august    487,50 

I alt per år     7387,50 

Rabat på gebyr for medlemmer af T&E   2000,00 

I alt per år for medlemmer af T&E   5387,50  

 

Alle priser + moms 

Produktion af billeder og film er ikke inkluderet i prisen. Turistkontoret kan henvise til forskellige producenter. 

 

For annoncering indgås en skriftlig aftale med Ærø Turist- og Erhvervsforening, der står for administrationen af 

skærmene og de dermed tilknyttede udgifter. 

 

Ønsker du at vide mere om annoncering og bestille din annonce, så kontakt blot kontoret på post@arre.dk eller telefon 

62521300 

 

Non-profit organisationer som museer, festivaler, koncerter, udstillinger skal kun betale et startgebyr på 1000,- og 

ingen sekundafgift. Produktion for egen regning naturligvis. 

 

Kontakt Ærø Turist- og Erhvervskontor for en snak om annoncering og en præcis pris på netop dit ønske. 
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